نسخة تجريبية

معايير

معلمي العلوم
مشروع املعايري املهني�ة للمعلمني وأدوات التقويم
 143٩هـ  201٧ -م

معايير
مادة
العلوم

المشرف العام
د .فيصل بن عبداهلل آل مشاري آل سعود
المشرف العلمي
د .عبداهلل بن علي القاطعي
مدير المشروع
د .عبداهلل بن صالح السعدوي
إعداد
د .جبر بن محمد الجبر
د .صالح بن إبراهيم النفيسة
أ .عبدالوهاب بن خضر الزهراني
تحكيم
د .يحيى بن علي فقيهي
د .محمد بن صالح الشهري
د .عبداهلل بن علي آل كاسي
مراجعة فنية
د .أحمد بن زيد المسعد
د .سعيد بن محمد الشمراني
د .سعود بن عبدالعزيز الخنين
د .مشعان بن زبن الحربي
د .فهد بن مبارك القحطاني
مراجعة لغوية
د .عبداهلل بن علي الشالل

مقدمة :
يفرض التغري االقتصادي والتقين على املؤسسات التربوية االعتن�اء بإكساب الطالب معارف ومهارات تتلاءم مع
احتي�اجات سوق العمل ومتطلبات العصر ،وتسهم يف إعدادهم لألدوار اإلجيابي�ة الفاعلة يف مجتمعاتهم ،وتطلب
ً
قاصرا على تلقني املعلومات واملعارف لطالبه ،أو تغطية
ذلك التغيري يف وظائف املدرسة ويف دور املعلم الذي لم يعد
محتوى املنهج يف مدة زمني�ة محددة ،بل امتد ليشمل مساعدتهم على التعلم ،والقيام بدور فاعل يف تهيئ�ة الطالب
للحياة والقيام بأدوارهم الذاتي�ة واألسرية واملجتمعية بما يتطلبه ذلك من معارف واجتاهات ومهارات.
وأدى التطور يف وظيفة املدرسة وأدوار املعلم إىل ارتفاع مستوى التأهيل املطلوب من املعلم؛ لذا فقد سعت وزارة
الرتبي�ة والتعليم -ممثلة يف مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام-إىل استقطاب أكفأ املتقدمني من خرييج
اجلامعات لالخنراط يف مهنة التدريس ،و طورت لهذا الغرض معايري مهني�ة جديدة لتحديد ما يفرتض أن يتمكن منه
املعلم املبت�دئ ليكون قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار.
-1

خطوات العمل:

التخطيط واإلعداد للعمل ،وشمل ذلك ما يلي:
أ .إعداد اإلطار العام للمعايري.
ب .إعداد اخلطة التنفيذية للمشروع.
ج .إعداد النماذج ،ومواصفات فرق العمل يف املشروع.

-2

تشكيل فرق العمل ،ويتضمن فريق العمل يف كل ختصص ما يلي:
أ .مختص عليم يف مجال المادة بدرجة دكتوراه.
ب .مختص تربوي يف مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة) بدرجة دكتوراه.
ج .مشرف تربوي مختص يف مجال المادة.

-3

تدريب فرق العمل ،فقد قام املركز بعقد ورشة عمل مكثفة ملدة ثالثة ايام تضمنت ما يلي:
أ .التعريف باملشروع ،وأهدافه وخطواته.
ب .التعريف باملعايري ،واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.
ج .التدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.
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-4
-5

إعداد النموذج األويل ،فقد قام الفريق بإعداد نموذج للعمل للتأكد من مالءمته للمواصفات واملعايري املطلوبة.
إعداد مسودة املعايري :بعد إقرار النماذج قام الفريق بإعداد مسودة املعايري ،واستفاد من التجارب العاملية والعربي�ة املتاحة.

-6

الفحص األويل ملسودة املعايري :قامت اللجنة املشرفة بالفحص األويل للمسودة للتأكد من وفائها باملواصفات واملعايري
املطلوبة.

-7

التحكيم العليم :بعد تسلم املسودة وفحصها من قبل اللجنة املشرفة أحيلت إىل فريق حتكيم عليم ،يتضمن ثالثة
مختصني علميني وتربويني يف مجال المادة ال تقل درجتهم العلمية عن الدكتوراه.
ً
التعديل وفقا مللحوظات املحكمني :فبعد انتهاء العمل من التحكيم أعيد مرة إىل فريق العمل ليقوم بتعديله وفقا مللحوظات
املحكمني.
ً
املراجعة النهائي�ة :بعد تسلم املنتج معدال من قبل فرق العمل روجع من قبل اللجنة املشرفة للتأكد من اتساق املنتجات يف
كافة التخصصات.

-8
-9
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خطوات العمل يف املشروع:
يوضح الشكل أدناه خطوات عمل إعداد املعايري:

إعداد
النموذج

إعداد
مسودة
المعايير

المراجعة
األولية

تدريب
فرق
العمل

تشكيل
فرق
العمل

التحكيم

خطوات
العمل في

التعديل

المشروع
المراجعة
النهائية

التخطيط
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مكونات املعايري:
تتكون معايري معلم العلوم للمرحلة االبت�دائي�ة من جزأين؛ اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى،
واجلزء الثاين املتعلق بالتخصص .وتشتمل املعايري املشرتكة على أحد عشر معيارا ،يتن�اولها بالتفصيل «املعايري املهني�ة الوطني�ة
للمعلمني باململكة العربي�ة السعودية» ،فيما تشتمل املعايري التخصصية على معيار واحد يتن�اول بني�ة التخصص وطرق تدريسه.

المعايير
التخصصية

محتوى املعايري التخصصية:

المعايير
العامة
المشتركة

تتن�اول املعايري التخصصية ما ينبغي على معلم العلوم للمرحلة االبت�دائي�ة معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص
التدرييس وطرق تدريسه ،ويتضمن ذلك املعارف واملهارات املرتبطة بالتخصص وما يتصل بها من ممارسات تدريسية
فاعلة تشمل تطبيق طرق التدريس اخلاصة والتحلي بالسمات والقيم املتوقعة من املعلم املتخصص حبيث يمثل
يف ممارساته وسلوكياته الدور المأمول من معلم العلوم .فيتوقع من معلم العلوم أن يكون لديه اهتمام كبري بالعلوم
الطبيعية كتخصص معريف يعرض بوضوح العلم كمادة وطريقة ،ولديه الفهم والوعي الكامل باملحتوى العليم لها
ومجاالتها وتفرعاتها ,وبما يبىن عليه من نظريات ومبادئ وقوانني ومفاهيم وحقائق علمية تتن�اسب مع املرحلة اليت
يدرسها ،كما أن عليه اإللمام بطبيعة هذ التخصص والطرق العلمية املتبعة للوصول للمعرفة فيه ،والتطور التارييخ له,
وتكامل علوم األحياء والفزيياء والكيمياء والفلك والبيئ�ة وعلم األرض وعالقتها باملجاالت املعرفية غري الطبيعية األخرى.
كما يفرتض أن يبني أهمية العلوم يف حياة املجتمع اإلنساين من خالل تطبيقاتها العديدة اليت أسهمت يف تطوير وحتسني
أساليب احلياة .كما أن عليه معرفة التوجهات التربوية احلالية املتعلقة بهذا التخصص وكيفية تدريسه ,وينبغي عليه
معرفة كيفية تسهيل عملية تمكن الطالب من املفاهيم واملمارسات املستهدفة من خالل التعلم املرتكز على االستقصاء
كما يفرتض أن يكون لديه خلفية عن تصورات الطالب غري الدقيقة الشائعة عن العلوم لطالب املرحلة االبت�دائي�ة
وكيفية تعديل وتطوير هذه التصورات أثن�اء تدريسه.

8

دليل المتقدم الختبار معلمي العلوم

صياغة املعايري املهني�ة:
روعي يف إعداد املعايري التخصصية أن تكون ضمن اإلطار الكلي للمعايري املهني�ة للمعلم ،لذلك رتبت يف تسلسل رقيم
يب�دأ برقم التخصص ،ثم املعيار العام يف إطار املعايري العامة ،ثم معيار التخصص الذي يفصل يف عدد من املؤشرات ،كما
يتضح من الشكل التايل:

3

5

1

املعيار العام يف
اإلطار (املجاالت العامة
ملهنة التدريس)

رقم التخصص

ً
رقم املعيار وفقا
التسلسل
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1يلم ب�أهم الأحداث التاريخية العلمية والتقنية التي �أ�سهمت يف
تطور العلوم ،ويتمكن من حتليل تلك الأحداث وتو�ضيح �أثرها.
2يعرف �أبرز العلماء الذين �أ�سهموا يف تطور العلوم ،و�أهم الإ�سهامات
العلمية والتقنية التي قدموها.
3يبني دور احل�ضارة الإ�سالمية –واحل�ضارات الأخرى ال�سابقة
والالحقة لها  -يف تطور العلوم ،ويقدم �أمثلة لأبرز �إ�سهاماتها.
4يو�ضح طبيعة علم العلوم ،و ي�شرح �سماته الأ�سا�سية ,مثل قابليته
للتعديل ,واعتماده على الدليل احل�سي.
5يو�ضح غايات العلوم وخ�صائ�صها ،ويفرق بني الأ�سئلة العلمية وغري
العلمية.
6يو�ضح العالقة بني علم العلوم واملجتمع والتقنية ،ويقدم �أمثلة
تو�ضح العالقات املتبادلة بينها.
7يفرق بني الفر�ض والنظرية والقانون واحلقيقة واملفهوم والنموذج
العلمي ,وي�ستطيع تقدمي �أمثلة تو�ضحها.

.1

1يلم مبفهوم املنهج العلمي واملفاهيم املرتبطة به ،ويبني �أهمية
ممار�سته يف الو�صول للمعرفة العلمية.
2يعرف جمموعة من طرق البحث العلمي التجريبية وغري
التجريبية التي ميار�سها العلماء ،ويحدد مدى منا�سبتها الختبار
الفر�ض العلمي.
3يطبق طرق البحث العلمي التجريبية وغري التجريبية ،ويتمكن
من حتديد املتغريات و�ضبطها ومالحظتها.
4ي�ستخدم جمموعة متعددة من الطرق و الأدوات و التقنيات
املنا�سبة للو�صول �إىل البيانات وجمعها ،وحتليلها ،و�إعداد التقارير
عنها ،و التوا�صل بها مع الآخرين.
5ي�ستخدم مهارات القيا�س ،ويقدر م�ستوى الدقة وال�ضبط واخلط�أ
وم�صادره يف جمع وت�سجيل البيانات.
6يق ِّوم م�صادر متعددة وي�ستخدمها للو�صول �إىل املعرفة العلمية
مثل :الكتب ،واملجالت العلمية املتخ�ص�صة ،واملواقع الإلكرتونية
املوثوقة ،وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات العلمية املتخ�ص�صة.
7يعرف �أخالقيات املمار�سات العلمية والبحثية يف العلوم ,وي�ستوعب
تنظيماتها ال�صادرة يف اململكة العربية ال�سعودية.

.2
.3

املعيار :1 .5 .3 :يعرف املعلم طبيعة
العلم وتاريخ تطوره.

.4
.5
.6
.7

.2

.3

املعيار :2 .5 .3 :يلم املعلم مبفهوم
املنهج العلمي ومبادئه وخ�صائ�صه
وطرقه وتطبيقاته و�أخالقياته.

.4

.5
.6

.7
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املعيار
املعيار 3 .5 .3 :يجري املعلم التجارب
العملية مراع ًيا ال�سالمة والأمان يف
املخترب.

امل�ؤ�شرات
.1
.2
.3
.4

1يعدد مكونات املخترب وقواعد �إجراءات ال�سالمة والأمان ورموزها.
ُ 2يق ّيم خماطر املواد التي ي�ستخدمها يف تدري�سه ،ويعرف كيفية
ا�ستخدامها وتخزينها.
3يبني �إجراءات الإ�سعافات الأولية للإ�صابات التي ميكن �أن حتدث
داخل املخترب �أو خارجه.
4يحدد �أهم املواد والأدوات والأجهزة التي ت�ستخدم يف املخترب
وكيفية ا�ستخدامها ب�أمان.

املعيار :4 .5 .3 :يلم املعلم باملهارات
الريا�ضية ومتثيل البيانات.

1 .1يعد ويقر�أ الر�سوم البيانية وميثل البيانات.
2 .2يعرفالوحداتو�أنظمتهااملختلفةوا�ستخداماتهاوالتحويلفيمابينها.

املعيار :5 .5 .3 :يعرف املعلم �أهمية
تكامل العلوم وتطبيقاتها يف احلياة.

.1
.2
.3

1يو�ضح �أهمية التكامل بني العلوم ,ويقدم �أمثلة تدعم ذلك.
2يبني دور الكيمياء يف ال�صناعة الدوائية والغذائية وغريها .
3يعرف عالقات الفيزياء بالتطبيقات الطبية والهند�سية وبحوث
الف�ضاء .
4يبني التطبيقات احليوية يف امليادين املختلفة ,مثل :الزراعة
والطب وال�صناعة.

.1
.2

1يفهم اخل�صائ�ص املميزة للمخلوقات احلية.
2يو�ضح املفاهيم الرئي�سية للرتكيب اخللوي :اخللية ،الربوتوبالزم،
الن�سيج �....إلخ.
3ي�شرح النظرية اخللوية  ،ويقارن بني �أنواع اخلاليا ،ويبني وظائف
ع�ضيات اخللية.
4يعرف العمليات احليوية التي تتم يف اخللية  ،ويو�ضح االنق�سام
اخللوي و�أنواعه واملراحل التي يتم فيها.
5يعرف الأن�سجة احلية  ،ويقارن بني �أنواعها ،ويحدد وظائفها،
ومييز بني تركيب كل منها والوظيفة التي ي�ؤديها.
6يفهم التنظيم الرتكيبي جل�سم املخلوق احلي و�آلية التكامل بني
مكوناته.

.4

املعيار :6 .5 .3 :يو�ضح املعلم
خ�صائ�ص املخلوقات احلية وبنيتها
الرتكيبية .

.3
.4
.5
.6
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1
.2

املعيار :7 .5 .3 :يبني املعلم �أ�س�س
ومبادئ التنوع احليوي وت�صنيف
املخلوقات احلية.

.3
.4
.5

املعيار :8 .5 .3 :ي�صف املعلم العمليات
احليوية يف املخلوقات احلية .

1 .1يو�ضح تركيب الأجهزة املختلفة يف ج�سم املخلوق احلي - :اجلهاز
اله�ضمي ،والتنف�س ي ،والدوري  (...و�أهميتها ،واالختالفات
بينها ،و�آلية عملها
.2 .2يبني �آلية التن�سيق والت�آزر �أثناء حدوث العمليات احليوية,
وي�شرح املالءمة بني الرتكيب والوظيفة يف �أجهزة و�أع�ضاء ج�سم
الكائن احلي.
3 .3ي�صف �آلية التكيف ،ويبني �أهميته يف املخلوقات احلية.

املعيار :9 .5 .3 :يو�ضح املعلم مفهوم
البيئة ومكوناتها ومواردها و�أنظمتها،
و�أبرز امل�شكالت البيئية.

1يو�ضح املفاهيم الأ�سا�سية يف علم البيئة ,ويعرف �أنواع البيئات
والأنظمة البيئية ومكوناتها.
2ي�شرح �أبرز العالقات بني املكونات احلية و غري احلية ,ويو�ضح
�أنواع العالقات بني املخلوقات احلية يف الأنظمة البيئية.
3ي�صف كيفية حدوث الدورات الطبيعية ,ويقدم �أمثلة لهذه
الدورات.
4يو�ضح �أبرز امل�شكالت البيئية املعا�صرة ،وي�صف ت�أثرياتها على
املخلوقات احلية(ثقب طبقة االوزون ،االحتبا�س احلراري . )...
5يبني انواع التلوث املختلفة (الهوائي  ،الغذائي ،املائي ،اال�شعاعي
،ال�ضو�ضائي  )....وكيفية معاجلتها.

.1
.2
.3
.4
.5

12

بناء عليها املخلوقات احلية ،وي�صنفها
1يفهم الأ�س�س التي ت�صنف َ
با�ستخدام نظام الت�صنيف احلديث.
2يعرف املمالك الرئي�سة للمخلوقات احلية ،ويحدد خ�صائ�صها،
ويقدم �أمثلة عليها..
3ي�صف دورات احلياة لبع�ض احليوانات والنباتات.
4يبني �أنواع ال�سلوك يف املخلوقات احلية ،ويقدم �أمثلة لنماذج من
�سلوك املخلوقات احلية.
5يبني مفهوم ال�سلوك يف املخلوقات احلية ،ويذكر انواعه،ويقدم
امثلة لذلك .

دليل المتقدم الختبار معلمي العلوم

املعيار

امل�ؤ�شرات

املعيار :10 .5 .3 :يو�ضح املعلم
املفاهيم الرئي�سية يف التكاثر
والوراثة .

1 .1يبني مفهوم التكاثر و�أجهزته و�أنواعه ،وخ�صائ�صه ،ووظيفته يف
الكائنات احلية .
2 .2ي�شرح مفهوم الوراثة وقوانينها .
3 .3يو�ضح الرتكيب العام للحم�ض النووي و�أنواعه .

املعيار:11 .5 .3 :يدرك املعلم مفهوم
الكون ومكوناته وموقع االر�ض فيه
،وعالقته بالأجرام ال�سماوية .

1 .1يذكر ادوات وو�سائل درا�سة الكون .
2 .2يحدد مكونات النظام ال�شم�سي وخ�صائ�صه وموقع االر�ض فيه.
3 .3ي�شرح العالقة بني االر�ض وال�شم�س والقمر والظواهر املرتبطة
بذلك (الف�صول  ،املد واجلزر ،اخل�سوف والك�سوف )......،

املعيار :12 .5 .3 :يعرف املعلم
بنية الأر�ض ،و�أغلفتها ،وخ�صائ�صها
والعمليات امل�ؤثرة فيها .

1ي�صف بنية الأر�ض الداخلية وعالقتها بالظواهر اجليولوجية
التي حتدث على �سطح الأر�ض.
2يف�سر حركة ال�صفائح الأر�ضية اعتمادًا على بنية الأر�ض ,وي�صف
معامل �سطح الأر�ض ويف�سر ن�ش�أتها.
3يو�ضح العمليات الداخلية التي ت�شكل �سطح الأر�ض (الزالزل
والرباكني) ويف�سر العالقة بني توزيع مواقع حدوث الزالزل
والرباكني وحواف ال�صفائح الأر�ضية.
4ي�صف العمليات اخلارجية التي ت�شكل �سطح الأر�ض (النحت
والتعرية والرت�سيب) ويقدم �أمثلة لت�أثرياتها.
5يلم ب�أنواع ال�صخور وطرق تكونها وعالقة بع�ضها ببع�ض ويقدم
�أمثلة لكل نوع منها.
6يعرف مفهوم املعدن ,ويقدم �أمثلة لأبرز املعادن ،ويذكر �أهميتها,
ويربز خ�صائ�صها.
7ي�شرح كيفية تكون الأحافري والوقود الأحفوري ,ويبني �أهميتها.
8يبني الفرق بني املوارد املتجددة وغري املتجددة ,ويقدم �أمثلة لها,
ويقرتح كيفية املحافظة على املوارد غري املتجددة.

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
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املعيار

املعيار :13 .5 .3 :يعرف املعلم
مكونات الغالف اجلوي وخ�صائ�صه
وتفاعله مع �أغلفة الأر�ض الأخرى.

امل�ؤ�شرات
.1

1ي�صف التغريات التي حتدث يف الغالف اجلوي ,ويبني عالقتها
بحالة الطق�س ,ويف�سر حدوثها.
2يبني مفهوم املناخ والطق�س ,وي�شرح الفرق بينهما ,ويعرف املفاهيم
املرتبطة بهما.
3يذكر التق�سيمات املناخية على �سطح الأر�ض ,ويف�سر وجودها.
4ي�شرح العالقة بني العمليات التي ت�ؤدي �إىل ت�شكل الهطول
والعمليات امل�س�ؤولة عن دورة املاء يف الطبيعة.
5يو�ضح طبقات الغالف اجلوي ومكوناتها ,ويبني �أهمية املحافظة عليها.

.1

1يعرف ماهية املادة ومكوناتها وخوا�صها وحاالتها ,وي�صف التغريات
التي تطر�أ عليها ويقارن بينها.
2ي�شرح تركيب الذرة ومفهوم اجلزيء.
3يو�ضح الأ�سا�س الذي مت عليه ت�صنيف العنا�صر يف اجلدول الدوري,
ويعدد املناطق الرئي�سة يف اجلدول الدوري وخوا�صها ب�شكل عام.
4يكتب التوزيع الإلكرتوين للذرات والأيونات وعالقة ذلك بالتكاف�ؤ
والدورة واملجموعة.
5يبني كيفية الربط الكيميائي والفيزيائي و�أنواعها ,وخوا�ص كل
رابطة.

.2
.3
.4
.5

املعيار :14 .5 .3 :يبني املعلم ماهية
املادة ,ومكوناتها ,واجلدول الدوري
للعنا�صر.

.2
.3
.4
.5
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املعيار :15 .5 .3 :يلم املعلم
باحل�سابات واملعادالت الكيميائية.

1 .1ي�شرح معنى املول وعدد �أفوجادرو ,والعالقة مع الكتل الذرية
واجلزيئية ,ويجري التطبيقات احل�سابية على املول.
2 .2يو�ضح مفهوم املعادلة الكيميائية ,ووزن املعادلة ,و�إجراء
احل�سابات الكيميائية عليها.

املعيار :16 .5 .3 :يلم املعلم بكيمياء
املحاليل وح�ساباتها .

1 .1يعرف املحلول ومكوناته ,ويعطي �أمثلة على �أنواع املحاليل من
حيث طبيعة املحلول وتركيزه.
2 .2يعربعنتركيزاملحلولبطرقخمتلفة،ويجرياحل�ساباتلهذاالغر�ض.
ِّ 3 .3
يح�ضر حماليل برتاكيز خمتلفة.

دليل المتقدم الختبار معلمي العلوم

املعيار

امل�ؤ�شرات

املعيار :17 .5 .3 :يعرف املعلم �أ�س�س
الكيمياء احلركية واحلرارية.

1 .1يو�ضح معنى �سرعة التفاعل  ،وي�شرح العوامل امل�ؤثرة على �سرعة
التفاعل.
2 .2يو�ضح دور املادة احلافزة يف التفاعل الكيميائي ,ويذكر �أمثلة على
املحفزات .
3 .3يبني مفهوم الكيمياء احلرارية واملحتوى احلراري للتفاعل.

املعيار :18 .5 .3 :ي�شرح املعلم
الأحما�ض والقواعد.

1 .1يبني مفهوم احلم�ض والقاعدة ،ويو�ضح طرق الك�شف عن
الأحما�ض والقواعد.
2 .2يعطي �أمثلة للأنواع املختلفة من الأحما�ض والقواعد ,ويقارن بني
قوتها.
3 .3ي�شرح مفهوم الأ�س الهيدروجيني.

املعيار :19 .5 .3 :يو�ضح املعلم �أ�س�س
الكيمياء الكهربائية.

4 .4يو�ضح معنى الأك�سدة واالختزال ,ويبني كيفية حتديد �أعداد
الأك�سدة.
5 .5يعدد �أنواع اخلاليا الكهروكيميائية.

املعيار :20 .5 .3 :يلم املعلم ب�أ�س�س
الكيمياء الع�ضوية.

عرف الكيمياء الع�ضوية و�أهميتها وي�شرح خوا�ص مركباتها.
ُ 1 .1ي ّ
عرف الهيدروكربونات وي�صنفها ويقارب بينها.
ُ 2 .2ي ّ
3 .3يذكر الأنواع املختلفة للمجموعات الوظيفية –غري
الهيدروكربونية -ويكتب ال�صيغ العامة لها.

دليل المتقدم الختبار معلمي العلوم
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1يو�ضح مكونات النفط و�أهميته وطبيعة كل مكون ,وكيف تتم
عملية تكرير النفط وا�ستخداماته.
2ي�شرح الكربوهيدرات و�أنواعها ,وتركيبها الكيميائي ,و�أهميتها
الغذائية وال�صناعية ,ويعطي �أمثلة لها.
3ي�شرح الربوتينات والببتيدات والأحما�ض الأمينية و�أنواعها,
وتركيبها الكيميائي ,و�أهميتها الغذائية ,ويعطي �أمثلة عليها.
4ي�شرح الزيوت والدهون ,وكيفية حت�ضريها ,و�أنواعها ,وتركيبها
الكيميائي ,ويعطي �أمثلة لها.

.1

1ي�صف حركة ج�سم با�ستخدام معادالت احلركة ،و يطبقها يف
حالة حركة ال�سقوط احلر الر�أ�سية.
2يو�ضح حم�صلة القوى امل�ؤثرة على ا�ستقامة واحدة يف ج�سم،
و�أثرها على حتديد خوا�ص احلركة واالتزان با�ستخدام قوانني
نيوتن.
3يعرف نظرية ال�شغل و الطاقة ،ويحدد يف �ضوئها خوا�ص حركة
ج�سم  ،وو�صفها حتت ت�أثري قوه ثابتة ،و يحدد م�صادر الطاقة ,و
�أنواعها ,وحتوالتها ,و فقدها واكت�سابها.
4ي�صف احلركة الدائرية و يربطها باحلركة اخلطية.

.2

املعيار :21 .5 .3 :يعرف املعلم
الكيمياء احليوية والنفط .

.3
.4

املعيار :22 .5 .3 :يلم املعلم ب�أ�س�س
ومبادئ القوى واحلركة .

.2

.3

.4
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املعيار :23 .5 .3 :ي�شرح املعلم
املفاهيم التي حتكم حركة املوائع.

1 .1يعرف قوة الطفو ,وكيفية ا�ستخدام املوا�صفات الهند�سية لل�شكل
للتحكم بها.
2 .2يفهم كميتي ال�ضغط واللزوجة لل�سوائل ،وي�صف ت�أثريهما على
حركتها.

املعيار :24 .5 .3 :يعرف املعلم مبادئ
خوا�ص املادة ومفاهيمها وتغرياتها.

1 .1يعرف خا�صية املرونة للأج�سام.
2 .2يلم بحاالت املادة وخ�صائ�صها ،وتغرياتها ,والرتكيب الداخلي لها.

دليل المتقدم الختبار معلمي العلوم

امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

املعيار:25 .5 .3 :يلم املعلم مببادئ
الكهرباء ،ومفاهيمها.

.2
.3
.4

1ي�صف القوة الكهربائية بني ال�شحنات املت�شابهة واملختلفة ،و
العوامل امل�ؤثرة فيها.
2يو�ضح مفهومي القوة الكهربائية و�شدة املجال الكهربائي.
3يعرف مفهومي التيار واجلهد الكهربائي ،و يطبقهما يف الدوائر
الكهربائية.
4يعرف املقاومة الكهربائية ,وطرق تو�صيلها ,وقانون �أوم ،ويطبق
ذلك يف الدوائر الكهربائية املختلفة.

املعيار :26 .5 .3 :ي�شرح املعلم مبادئ
املغناطي�سية ،ومفاهيمها .

1 .1يو�ضح مفهوم �شدة املجال املغناطي�سي .
2 .2يلم بظاهرة احلث املغناطي�سي ومفهوم التدفق املغناطي�سي،
وي�صف عالقتها ب�شدة املجال املغناطي�سي وتطبيقاتها يف توليد
التيار الكهربائي.
3 .3ي�صف العالقة بني املجال املغناطي�سي والتيار الكهربائي.

املعيار :27 .5 .3 :يعرف املعلم مبادئ
احلرارة ،ومفاهيمها .

1 .1يعرف مفهوم احلرارة ,ودرجة احلرارة ,وطرق انتقالها وتو�صيلها
يف حاالت خمتلفة.
2 .2يعرف مفهوم الغاز املثايل والنظرية احلركية للغازات ،و�أن يح�سب
الكميات الفيزيائية املتعلقة بذلك مثل :احلجم ,وال�ضغط,
ودرجة احلرارة.

املعيار :28 .5 .3 :يلم املعلم مببادئ
ال�ضوء ومفاهيمه.

1يلم بطبيعة ال�ضوء و�سرعته وانتقاله يف الأو�ساط املختلفة.
2يعرف ظاهرة انعكا�س ال�ضوء ،وقوانينها ،وتطبيقاتها.
3يعرف ظاهرة انك�سار ال�ضوء وتطبيقاتها.
4ي�صف ظاهرة التداخل لل�ضوء.

.1
.2
.3
.4
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املعيار

امل�ؤ�شرات

املعيار :29 .5 .3 :يعرف املعلم مبادئ
ومفاهيم املوجات واالهتزازات .

1 .1ي�صف احلركة املوجية ،ويو�ضح �أهم الكميات الفيزيائية الالزمة
لو�صفها (:ال�سرعة � ،سعة االهتزاز الرتدد ،الزمن الدوري).
2 .2يعرف املوجات امليكانيكية وتطبيقاتها.
33 .3يعرف ظاهرة دوبلر وتطبيقاتها.

املعيار :30 .5 .3 :يلم املعلم باملهارات
الأ�سا�سية لتدري�س العلوم ،والتوجهات
احلديثة يف الرتبية العلمية

1يعرف �أهم التوجهات احلديثة يف الرتبية العلمية ،مثل :ا�ستخدام
املعايري يف توجيه الرتبية العلمية ،والتكامل يف تدري�س العلوم،
واالهتمام بالثقافة العلمية (العلم للجميع) والربط بني العلم
واملجتمع والتقنية وبني العلم والتقنية والهند�سة والريا�ضيات ،
وتوظيفها يف تدري�س العلوم.
2يلم ب�أ�ساليب توظيف البيئة املحيطة ومكوناتها يف تدري�س العلوم.
3يذكر �أهم التطبيقات التقنية للمفاهيم والنظريات العلمية.
4يلم بثقافة علمية ذات عالقة مبا يقوم بتدري�سه من مو�ضوعات.
5يقرتح وي�صمم مناذج لتب�سيط وتو�ضيح الأفكار واملفاهيم
والظواهر العلمية.
6ي�شرح مفهوم و�أهمية معرفة الت�صورات اخلاطئة واملفقودة يف
العلوم ،وطرق الك�شف عنها ،ويذكر �أمثلة لبع�ضها ،ويبني �أثرها يف
عملية التعلم ،وخطورة جتاهل املعلم لها ،ويذكر الطرق املنا�سبة
للتعامل معها.
7يلم ب�أنواع التفكري ومهاراته كالتفكري العلمي والإبداعي والناقد
واتخاذ القرار وكيفية توظيفها وتنميتها يف الرتبية العلمية.
8يلم ب�أبرز م�شاريع التطوير العاملية واملحلية يف جمال الرتبية
العلمية ،واالختبارات الدولية يف هذا املجال.

.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

.2

املعيار :31 .5 .3 :يلم املعلم بطرائق
التدري�س اخلا�صة يف الرتبية
العلمية.

.3
.4
.5

.6

1يلم بطرق التدري�س والأن�شطة املف�ضلة يف تدري�س العلوم ،مثل:
امل�شروعات ،حل امل�شكالت ،العرو�ض العملية ،التجارب العملية،
الدرا�سات احلقلية ،الزيارات العلمية ،املعار�ض العلمية ،املتاحف.
وي�شرح الفل�سفة التي تقوم عليها وخطوات و�إجراءات تطبيقها يف
تدري�س العلوم ,و�إجراءات التقومي املنا�سبة.
2يعرف كيفية ت�صميم الأن�شطة اال�ستق�صائية مب�ستويات متعددة
يف درو�س العلوم ,وكيفية توجيه الطالب �إىل توليد الأ�سئلة
العلمية ,و�إجراء املالحظات ,وجمع البيانات ،وتنظيمها،
وحتليلها ،ومتثيلها ,وتف�سريها ,وربطها باملعرفة العلمية احلالية،
وتقدمي االجابات العلمية ,و�إعداد التقارير ،والتوا�صل العلمي
بها بطرق و�أدوات وتقنيات متعددة.
3يعرف كيفية ت�صميم درو�س حتفز ا�ستخدام الطالب ملهارات
التفكري العليا ,ومهارات حل امل�شكالت.
4يحدد الطريقة املنا�سبة للتدري�س بناء على طبيعة املفهوم العلمي
وم�ستوى الطالب والإمكانات املتاحة.
5ي�ستطيع تخطيط وتنفيذ طرق التدري�س ب�أ�سلوب ي�سمح للطالب
مبمار�سة حوار ونقا�ش علمي من�ضبط ومدعم بالدليل حول
الق�ضايا العلمية التي ي�ستهدفها الدر�س.
6يعرف ويحدد مدى منا�سبة ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات
املهمة يف تدري�س العلوم مثل :النمذجة والو�سائط املتعددة
( )Multimediaبرامج املحاكاة ()Simulation
واحل�سا�سات ( )Sensorsيف املعامل املعتمدة على احلوا�سيب
امل�صغرة Microcomputer based Laboratory
 MBLويتمكن من ا�ستخدامها ب�أ�سلوب فاعل يف حتقيق �أهداف
التعلم.

